
 

 

 
 

 
 

          Activiteiten bij De Helderse Vallei - juli 2022 
 

De Helderse Vallei is een duurzaamheidscentrum op loopafstand van het Noordzeestrand. 
Bekijk de natuurexpositie, doe mee met een excursie of struin in de gezellige winkel.  

Vanaf De Helderse Vallei zijn er wandel, fiets- en kanoroutes naar de stad of De Helderse  
Duinen waar diverse vogelsoorten, zoogdieren en zeldzame orchideeën te ontdekken zijn. 

 
 
vrijdag 1 juli: Met de kippen op stok 
16.30 uur 
Elke middag brengen onze dierverzorgers de dieren naar hun stallen, stokken en hokken. Normaal 
gesproken gebeurt dat na sluitingstijd, maar dat is eigenlijk jammer, want het is heel leuk om te zien! 
Kijk daarom mee hoe de dieren hun nachtverblijven opzoeken en gevoerd worden.  
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 
 
zaterdag 2 juli: Trapopfestival in Openluchttheater De Helderse Vallei 
14.00 - 22.00 uur 
Trapop is het nieuwe Live Muziek festival in Den Helder. Met 6 te gekke bands uit Den Helder, DJ’s, 
lekker eten en drinken en nog veel meer! 
Meer informatie: https://trapop-festival.nl/  
 

 
zaterdag 2 juli: Met de kippen op stok 
16.30 uur 
Elke middag brengen onze dierverzorgers de dieren naar hun stallen, stokken en hokken. Normaal 
gesproken gebeurt dat na sluitingstijd, maar dat is eigenlijk jammer, want het is heel leuk om te zien! 
Kijk daarom mee hoe de dieren hun nachtverblijven opzoeken en gevoerd worden.  
Doelgroep/kosten: geschikt voor iedereen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 
 
zondag 3 juli: Taartjes voor de dieren maken 
10.00 - 12.00 uur 
Elke maand zijn er wel dieren jarig op de kinderboerderij. Kom je een taartje voor ze maken? Je 
maakt een taartje van allerlei groenten en mag hem daarna zelf aan de feestbeesten geven! Kom 
naar de stadsboerderij en doe mee! 
Doelgroep/kosten: geschikt voor gezinnen met kinderen, deelname is gratis, aanmelden is niet nodig 
 
 
donderdag 14 juli: Peuters op zoek naar kleine beestjes 
10.30 - 11.00 uur 
Op het terrein van De Helderse Vallei zijn heel veel beestjes te ontdekken… als je maar goed genoeg 
kijkt en weet waar je moet zoeken. Vandaag wandelen we een rondje over ons terrein om alle kleine 
kriebeldiertjes te ontmoeten! Natuurlijk nemen we loeppotjes mee. Ga je mee?  
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 2-4 jaar, € 1,50 per kind,vooraf inschrijven noodzakelijk 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 

https://trapop-festival.nl/


 

 

 
 
 
 

          Activiteiten bij De Helderse Vallei - juli 2022 
 
 
vrijdag 15 juli t/m zondag 24 juli: Vlinders tellen 
11.00 - 15.00 uur 
Tijdens de Vlindertelling, die plaatsvindt van 15 t/m 17 juli, kan iedereen in zijn eigen tuin of bij De 
Helderse Vallei vlinders tellen om te ontdekken welke soorten er leven. De Vlinderstichting heeft een 
handige herkenningskaart gemaakt, zodat de naam van de vlinder opgezocht kan worden. Download 
de zoekkaart gratis via de website van de Vlinderstichting of leen hem bij De Helderse Vallei en ga op 
pad. Meer informatie: https://www.vlinderstichting.nl/tuinvlindertelling/  
In het duurzaamheidscentrum kun je het leven van rups tot vlinder van dichtbij zien, in de 
vlinderkast. Je kunt hier het hele metamorfoseproces volgen, van eitje tot vlinder!   
Doelgroep/kosten: iedereen, gratis deelname 
 
 
zondag 17 juli: Roofvogels op het Balgzand - Natuurinfocentrum ’t Kuitje 
11.00-13.30 uur 
Balgzand bij Den Helder is een vogelparadijs. Er zijn maar weinig andere plekken in Noord-Holland 
waar je zoveel vogels bij elkaar kunt zien. Hier begint de Waddenzee, het mooiste natuurgebied van 
ons land, dat helemaal doorloopt tot Denemarken. Balgzand is een rustgebied en normaal gesproken 
afgesloten voor publiek. Eén keer per maand organiseert Landschap Noord-Holland een 
vogelexcursie en kun je een kijkje nemen in dit prachtige gebied. Een unieke kans! Voor ervaren 
vogelaars, maar ook voor natuurliefhebbers die benieuwd zijn naar de spectaculaire waddennatuur, 
verscholen achter de hoge dijk.  
Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.landschapnoordholland.nl/activiteiten 
Vertrekpunt: Natuurinformatiepunt ’t Kuitje - Oostoeverweg 80 in Den Helder  
 
 
maandag 18 juli: Duurzaamheidscentrum en stadsboerderij gesloten 
10.00 - 17.00 uur 
De Helderse Vallei is op maandag helaas gesloten, ook in de zomervakantie. Graag tot morgen! 
 
 
donderdag 21 juli: Peutermoment! 
10.30 - 11.30 uur 
Ben je tussen de 2 en 4 jaar? Dan is deze activiteit speciaal voor jou! Je ontdekt van alles over het 
leven van dieren tijdens een voorleesverhaal. Daarna ga je op bezoek bij de dieren op de boerderij. Je 
mag ze aaien en misschien wil je ze ook wel een beetje eten geven en hun plein vegen. Kom je ook? 
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 2-4 jaar, € 1,50 per kind, vooraf inschrijven 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 

 

https://www.vlinderstichting.nl/tuinvlindertelling/
http://www.landschapnoordholland.nl/activiteiten


 

 

 
 
 
 

          Activiteiten bij De Helderse Vallei - juli 2022 
 
 
 

vrijdag 22 juli: Vroeg uit de veren 
9.00 - 10.00 uur 
Word wakker met de dieren… kom voordat De Helderse Vallei open gaat de dierverzorgers 
meehelpen met hun werk. De stallen moeten uitgemest worden, de dieren krijgen te eten en 
sommige dieren mogen naar buiten. Dus meld je snel aan en trek je laarzen en overall aan! 
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 4-12 jaar, € 3,00 per kind, vooraf inschrijven 
noodzakelijk 
 
 
vrijdag 22 juli: Ontdek het leven in het bos 
14.00 - 15.00 uur 
Ben jij weleens in de Donkere Duinen geweest? In dit bos zie je naaldbomen en loofbomen door 
elkaar, er is een mooie vijver en er leven heel veel planten en dieren. Wil jij weten welke? Ga dan 
met onze educatief medewerker Lian mee naar het bos tijdens deze excursie en ontdek het zelf! 
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 4-12 jaar, € 2,00 per persoon (ook ouders/verzorgers 
betalen), vooraf inschrijven noodzakelijk 
 
 
zondag 24 juli: Cosmic Guidance in Openluchttheater De Helderse Vallei 
10.00 - 16.30 uur 
Cosmic Guidance is het festival voor iedereen die dichter bij zichzelf wil komen en voor iedereen die 
bekrachtiging, verbinding en inspiratie zoekt. 
Meer informatie: https://www.facebook.com/pages/category/Event/Cosmic-Guidance-
102791088736869/  
 
 
maandag 25 juli: Duurzaamheidscentrum en stadsboerderij gesloten 
10.00 - 17.00 uur 
De Helderse Vallei is op maandag helaas gesloten, ook in de zomervakantie. Graag tot morgen! 
 
 
dinsdag 26 juli t/m zondag 31 juli: Slootbeestjes vangen 
10.00 - 16.30 / 17.00 uur  
Weet jij wat er allemaal in de sloot leeft? De sloot is een enorme bron van leven! Er leven 
bijvoorbeeld kokerjuffers, schaatsenrijders, poelslakken en waterspinnen. Wil jij ontdekken welke 
dieren er bij De Helderse Vallei in de sloot leven? Leen dan deze week een schepnetje bij de balie in 
het duurzaamheidscentrum en ga zelf op onderzoek uit!  
Doelgroep/kosten: geschikt voor gezinnen met kinderen, € 1 per kind, aanmelden is niet nodig 
 
 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 

 

https://www.facebook.com/pages/category/Event/Cosmic-Guidance-102791088736869/
https://www.facebook.com/pages/category/Event/Cosmic-Guidance-102791088736869/


 

 

 
 
 
 
 

          Activiteiten bij De Helderse Vallei - juli 2022 
 
 
 
dinsdag 26 juli: Strand adventure 
14.00 - 15.00 uur 
Kom je graag op het strand? Heb je dan ook wel eens in zee gezwommen? In de zee leven allerlei 
dieren! Wil jij weten welke? Ontmoet dan onze educatief medewerker Brecht op het strand tijdens 
deze excursie en ontdek het zelf! Je mag haar helpen om met een groot ‘kornet’ door de zee te 
vissen en dan te kijken welke dieren zich allemaal laten zien… 
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 4-12 jaar, € 2,00 per persoon (ook ouders/verzorgers 
betalen), vooraf inschrijven noodzakelijk 
Locatie: strand bij strandslag Duinoord  
 
 
vrijdag 29 juli: Vroeg uit de veren 
9.00 - 10.00 uur 
Word wakker met de dieren… kom voordat De Helderse Vallei open gaat de dierverzorgers 
meehelpen met hun werk. De stallen moeten uitgemest worden, de dieren krijgen te eten en 
sommige dieren mogen naar buiten. Dus meld je snel aan en trek je laarzen en overall aan! 
Doelgroep/kosten: gezinnen met kinderen van 4-12 jaar, € 3,00 per kind, vooraf inschrijven 
noodzakelijk 
 

 

 

De Helderse Vallei biedt de meeste activiteiten gratis aan. Draagt u bij aan natuureducatie?  
Steun ons dan via de ‘Givt’ app (gratis downloaden) of scan onderstaande QR code. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelden kan bij de balie in het duurzaamheidscentrum,  
via www.deheldersevallei.nl/agenda of door te bellen met 0223 612 555 


